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Supremo Tribunal Federal como freio institucional
Cesar Caldeir-a

I. Introdução
O Supremo Tribunal Federal(STF) assumiu uma competência de grande
impacto político a partir da Constituição brasileira de 1988:a guarda da
Constituição
(art. 102, caput da C.F.). (1) Num Estado Constitucional
moderno, garantir a Constituição não deve se confvndir com a idéia de-defesa do Estado (proteger interna e externamente à existência jurídica e
fática do Estado)·(2) Guardar a Constituicão significa proteger a forma
do Estado tal como ela foi normativo-constituq:ionalmente conformada. (Cf.
GOMES CANOTILHO, 1991:969) Este obJetivo de garantir a Constituição se
efetua com o uso de orgãos, vias de acesso, instrumentos e institutos jurídicos e efeitos das decisões destinados a assegurar a obediência, apli~"
cação, estabilidade ~manutenção da Lei Maior. No Estado Constitucional
democrático a defesa â~ Constituiçao exige: (a) a subordinação dos poderes públicos (Legislativo, Executivo"e Judiciário) à ordem constitucional, e; (b) a existência de competências de cumprimento da Constitutcão.
"(3)

---..,

Neste trabalho é discutido um aspecto crucial das operações institucionais do Estado brasileiro: a fiscalização judicial da const~ucionalidade das leis e demais atos normativos federais.
;~
ponto de partida está no reconhecimento de que a Constituicão de
"1988 atribuiu ao STF um papel decisório significativo e inovador no processo governativo: o de efetivo Poder de Estado. Enquanto órgão do Estado, o STF passou a ser um Tribunal com duplo caráter: jurisdicional e
político. Essas duas atribuicões nao são excludentes. Por um lado, a Corte continua com competência originária para dirimir litígios que envolvam
pessoas ou órgãos em decorrência d~ sua qualificação em determinadas cau"sas,seja no polo passivo ou ativo da relação processual. Por outro lado,
"ampliou-se a sua competência para exercer um papel moderador, de ár-b t.r-o ,
entre os poderes (órgãos do Estado) , velar pela separacã~ dos poderes e
"impedir o abuso de um Poder sobre o outro, bem como proteger o povo de
qualquer abuso dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) .
A presente discussão versa sobre o STF como freio institucional, um
meio de assegurar a divisão e o equilíbrio dos poderes e evitar abusos de
poder (mantendo os diferentes órgãos do Estado dentro de seus limites
constitucionais), que objetiva dar segurança aos direitos da cidadania.
Neste sentido o STF é visto como Poder que tem atuado como árbitro político do~confrontos entre o Executivo e o Congresso Nacional e exercido
um controle inter-órgãos da soberania popular. A peculiaridade do termo
"poder", na acepcão usada, está no efetivo poder político que tem os Mi~
nistros do STF de impedir que uma lei ou ato normativo seja aplicado.
As questões suscitadas pelo desempenho do STF como Poder de Estado
(e não tão-somente como Tribunal) evidenciam sua importância na delimitação dos contornos efetivos do Estado Democrático de Direito (C.F. art.
~)
e "sua relevância prática face as crises institucionais cumulativas
que marca,m a atual "situacão" democrática pós-Constituinte.
Além dos aspectos mencionados, parte-se da constatacão que
ao interpretar e aplicar, em caráter definitivo, a Constituicão o STF cria políticas governamentais. Isto ocorre porque a Constituicão br~sileira de
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1,988 é uma- "Constituicào Dirigente"
(4) , que por definicão , estabelece
política permanente" que se impõe a qualquer "direcão polítícade-" governo" (que é uma "direcão política contingente").Assim,
ao decidtr
sobre a interpretação
autorizada e definitiva
do texto
constitucional,
os Ministros constrem o significado e orientação
dos
comandos
G
(~iretrizes
fundamentais)
de atuação do Estado. Eis aí outra inovação: a"
Cnnstitutcão,
além de prever um controle negativo sobre leís
atos normativos,
atribui ao STF a funcão de assegurar a efetiva aplicação do ordenamento
constitucional
a crescentes esferas de".atividade estatal.
Com
esse objetivo foram introduzidos dois novos mecanismos na Constituição:
a
ação de inconstitucionalidade
por omissão e o mandado de injunção.
A literatura
jurídica e das ciências sociais não se deteve
ainda,
com a devida atenção, no papel e atuação do STF no"Brasil pós-Constituinte como árbitro político
dos confrontos entre Q Executivo e o Congresso.
Aliás,
não tem abordado o STF como uma elite po.-líticaou como centro decisório
no processo governativo.No
passado, esta lacuna
na
literatura
acadêmica
talvez se justificasse
devido à insuficiente autonomia
do
STF
face ao Executivo Federal. De fato, esta problemática
aparece apenas
nas
situações
em que~se afirma a democracia representativa,
a separação
dos
poderes e a confiat~ça na atuação dos juízes e na máquina judiciária.
No Brasil, onde o autoritarismo
político e a prevalência do Executivo dominaram, não houve oportunidade
para esta discussão se desenvolv-er. Cbm a
exceção
da obra de Aliornar-Baleeiro-( O Supremo Tribunal Federal,
esse
outro desconhecido,
Rio de Janeiro, Forense, 1968) que discute o STF como
ór-gão
político
e de governo (Capítulo VII), e do livro de Osval<5\/:"J.
Trigueiro
do Vale ( O Supremo Tribunal Federal e a instabilidade
Pblítico
institucional,
Rio
de Janeiro, Civilização Brasileira,
1976) que versa
sobre
o período 1964-1975, a literatura não aborda de frente a temática.
(5) Sem
dúvida, o STF teve o seu papel de freio político
institucional
negado tanto na Constituição
de 1934 ( art. 68, "E vedado
ao Poder Judiciário
conhecer de questões exclusivamente
políticas.) quanto na de 1937
(art.
94, mesmo texto da CF de 1934) devido à proibicão de julgar
questões político-institucionais.
No período autoritário militar põs-196'4, os
Atos
Institucionais
excluiram da apreciação pelo Judiciário os fatos que
motivaram
as punições e medidas políticas deles decorrentes
bem como
a
conveniência
e oportunidade
dessas punições e medidas. (ver: Ato Institucional nO. 1 art. 7~ ,parág. 4~)
O reconhecimento
desta problemática,
o papel do STF como árbitro político
dos
confrontos entre o Executico e o Congresso Nacional,
parece
urgente pelas razões seguintes. Primeiro. porque a importância desta problemática diz respeito a um momento específico da dinâmica do sistema político
brasileiro. Numa situaçao
democratrizante,
marcada por
incertezas sobre o cumprimento das 'regras do jogO político, era de se esperar um
reforço
dos instrumentos, de controle jurídico-constitucional
sobre o Estado.
A llipotese é que face à instabilidade ( e mesmo a crescente desintegracão)
política
ocorra, num primeiro momento, um recurso
à Justiça
constitucional.
Recorrer ao STF, pode-se constatar" se tornou muito comum
numa época de crise político-institucional.
Segundo,
da perspectiva da teoria democrática.
a "politização"
do
STF.
e em particular, a atuacão legisferante do Judiciário
( o que a literatura de língua inglesa
chama de "judicial law-making") são questõeschaves.
Pergunta-se: E compatível com um Estado Democrático de Direito o
controle
_pelo STF da,validade constitucional
das leis e atos
normativos
fei tos
respectivamente
pelo Congresso Nacional e pe Lo Executivo,
órgãos
do Estado
cuja autoridade se justifica pela representatividade
popular?
Afinal, os onze juízes vitalícios do STF não foram democraticamente
eleitos pelo povo soberano, não são politicamente responsáveis
por suas deci-

uma ': direcão
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sões e podem, contudo, invalidar leis feitas po_rrepresentantes eleitos
pelo povo. Esta posição institucional parece contrariar os princípios do
consentimento popular e igualdade política que são basilares numa teoria
democrática (7). Em suma, quais seriam as bases para justificar o controle da constitucional idade das leis e dos atos normativos pelo Judiciário?
As respostas tradicionais são: 1. a existência de um Estado Federal (que
exige a compatibilidade das leis estaduais e municipais com a Constituicão Federal), e; b) a proteção dos direitos das minorias face às maiorias.Porém, restam aquelas questões que são submetidas ao STF e que envolvem aspectos relativos aos limites da atuação e competência do Executivo e do Congresso Nacional. Como justificar decisões do STF em matérias
relativas à competência exclusiva de um dos outros dois poderes do Estado? Temos aí um aspecto crucial da teoria constitucional e democrática, o
chamado problema da legitimação democrática do controle pelo Judiciário
da constitucionalidade das leis ( e atos normativos).
Terceiro, as questões constitucionais que estão sendo levadas ao
STF pelas ações diretas de inconstitucionalidade (ADINs) estão moldandó
as competências do Executivo e do Congresso, o que é operacionalmente
fundamental para a definição do quadro institucional do Brasil pós-Constituinte. Neste sentido, o STF vem, com base na sua competência constitucional,impondo a harmonia e o equilíbrio entre os poderes (Executivo e
Legislativo) e, de fato, agindo como um freio controlador e um órgão de
mediaçã6 .
_
Quarto. está se tornando indispensável uma análise sistemática do
impacto sócio-político (8) das decisões do STF no período pós-Constituinte. Hoje emerge uma tendência à jurisdicização de importantes questões
políticas nacionais, e por isso o alcance das decisões da Corte tem sido
considerável para os cidadãos e os grupos sociais.
Quinto,o sistema de governo presidencialista, enquanto fórmula de
organização dos poderes baseada na separacão ou divisão dos poderes (ver:
art. 2° daCF), acéntua a importância prática da discussão sobre os conflitos entre os órgãos constitucionais. Dois aspectos merecem destaque:
I) -o sistema constitucional vigente é estruturado a partir do princípio
da divisão dos poderes, que consiste em dividir o exercício do poder político entre órgãos constitucionais distintos. Dá-se simultâneamente uma
especialização funcional (cada órgão exerce uma espécie de função, p.ex.
ao Executivo cabe a função administrativa, etc.) e uma independência orgânica (não há subordinação entre os órgãos do Executivo, Legislativo e
Judiciário). 11) a Constituição comanda que os Poderes da União sejam
"independentes e harmônicos entre si" (C.F. art. 2C).
A independência dos
poderes, segundo José Afonso da Silva (1992:100), significa:"a)que a investidura e a pernanênciadas pessoas num dos órgãos do governo não dependem - da confiança nem da vontade dos outros; b) que, no exercício das
atribuições que Lhe e sejam .próprias, não precisam os titulares consultaros outros nem necessitam de sua autorização; c) que , na organização dos
respectivos serviços cada um é livre, observadas apenas as disposições
constitucionais e legais". A harmonia entre os poderes, po~ outro lado, é
obtida pela observância de regras de cortesia e deferência recíproca entre os poderes e, também, pelo mecanismo dos freios e contrapesos ( na
doutrina constitucional norte-americana chamada de "checks and balances") .
O mecanismo de freios e contrapesos é visto, a partir da doutrina _constitucional norte-americana, como essencial para que cada um dos
três poderes possa se proteger contra a ingerência dos demais. E certo
que para-assegurar a harmonia e o equilíbrio entre os poderes ocorre alguma atenuação da separação dos poderes, pois cada um deles acaba por interferir- na área típica de-outro poder. Porém, o objetivo do mecanismo
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continua

a ser evitar o abuso de poder. Na realidade, o termo "freios e
expressa a existência de um mecanismo pelo qual os diferentes órgãos do governo são mantidos dentro de seus limites constitucionais, através da concessão de poderes inter-re Lac í.onedoe . O processo Le+
gislativo, pr-ev í.e t.o na Constituição de 1988, pode servir como exemplo do
mecanismo. Ao Legislativo compete a feitura de normas gerais e 'impessoais, mas a CF prevê a participacão do Executivo quer pela iniciativa
de leis ( ver: art.60 , 61 e 61 par$.g. 1C),' sanção ( ver: art. 66 parág.
30)
ou veto (~rt. 66 parág.lo e 26).
O Legislativo contrabalança estes
poderes do Executivo com os seus poderes de emendar ( ver: art. 64 parág.
3
e de rejeitar os projetos de lei e de derrubar o veto presidencial
(art. 66 parág. 4°). Há uma inovaçao inusitada na CF de 1988: a sustação
de atos normativos do Poder Executivo, competência atribuída ao Congresso
Nacional, pela qual pode a Casa Legislativa "suspender atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos -lím t.e
s da delegação legislativa" (ver: art. 49, V). Este dispositivo amplia o controle do Congresso sobre o Executivo e constitui um controle político re~ ",
pressivo e a posteriori, que se aproxima, em parte" do chamado _"veto legislativo" existente no sistema jurídico norte-americano. O Presidente
do Senado pode ainda promulgar a lei, se o Presidente da República não o
fizer no prazo previsto (ver: art. 66). O Presidente da República, por
outro lado, pode marcar prazo para a apreciação de seus projetos (ver:
art. 64 parág.lO).
O Judiciário tem um papel essencial no mecanismo de freios de
contrapesos, típico do Estado de Direitp. Enquanto órgão independente, e
"por isso imparcial, o Judiciário é quem, dentro do Estado Constitucional,
tem competência para velar pelo respeitos dos demais Poderes perante a
ordem jurídica, negando efeitos jurídicos às leis inconstitucionais ( declarando a inconstitucionalidade das leis) e anulando os atos administrativos ilegais. O jurista italiano Giorgio Balladore Palieri destaca que
só é possível se reconhecer um Estado de Direito onde" a) o Estado se
submeta à jurisdição; b) a jurisdição deva aplicar a lei preexistente;
c) a jurisdição seja exercida por uma magistratura imparcial (obviamente
independente) cercada de todas as garantias; d) o Estado a ela se submeta
como qualquer parte chamada a juízo em igualdade de condições com a outra
parte" ( citado in Ataliba,1985: 94).
Deve-se constatar que o princípio da divisão dos poderes vem sendo
abrandado pelas exceções previstas na própria Constituição, dentre as
quais merecem destaque:l) a possibilidade de adoção pelo Presidente da
Rep~blica de medidas provisórias, com força de lei (ver:art. 62), e; 2) a
autorização de delegação de atribuições legislativas ao Presidente da República (ver: art. 68).
.
Por fim, deve-se frisar a própria dificuldade da teoria constitucional liberal burguesa em lidar co~ o papel político do Judiciário. Na
teoria constitucional clássica, de origem norte-americana, tem-se como
vedado aos tribunais conhecer de "questões políticas" ou tomar decisões
políticas - ou seja, aquelas decisões que não se fundamentem em um princípio ou norma positiva. Por "questões políticas", segundó'Justice Marshall, se deve entender aquelas que dizem respeito à nação, e não aos direitos individuais. Esta é a visão tipicamente liberal sobre as questões
políticas e a Constítuição.Hoje parece urgente reavaliar o significado da
chamada "questão política". O Estado intervencionista (Estado Social), o
aparecimento das "Constituições-dirigentes", a emergência de sujeitos coletivos de direitos e de novos remédios ou meios assecuratórios para esses direitos coletivos (9) impõem uma rediscussão político-jurídica do
tema.Aiiás,~ a Constituição de 1988 prevê a apreciação de qualquer lesão
ou ameaça,a direito individual-ou coletivo (art. 5-=-,
XXXV). Fica, assim,
cont.r-ape eos"
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ultrapassada pela Constituição brasileira vigente a concepção liberal indi~ídualista sobre os limites da atuação do Judiciário, e em particular
.do STF, nas grandes questões político-jurídicas do País.
. lI. O Supremo Tribunal Federal como arena decisória

.'

A Constituição de 1988 trouxe inovações sem precedentes no Direito
Constitucional Comparado em relação ao controle d~·._.constitucionalidade,
pelo método concentrado (acesso direto, no Brasil, a6 STF) e por via de
ação direta genérica (em contraste com a acão direta interventiva, usada para a intervenção federal nos estados-federidos). A Ação direta,·de
Inconstituéionalidade
(ADIN) é o meio pelo qual se torna possível que o
STF declare a inconstitucionalidade de lei (9):ou ato normativo (10) federal ou estadual (ver: CF, art. le2, I, a), s~m préVia existência de um
caso concreto (lide).Sendo julgada favoravelmente a ADIN, a decisão do
STF tem como efeito o expurgo do ordenamento jurídico da lei ou ato nor~'
mativo violador da COTIstituição, produzindo efeitos jurídicos. que alcançam e obrigam a todos ~ e t e tos "erga omnee'")
. A ADIN genérica visa exclusivamente a defesa do princípio da supremacia constitucional
( CF,
art. 102, I, "a" e art. 103, incisos e parág. 3°). Note-se que •..
a deoisão
do STF tem o efeito imediato de .retirar a aplicabilidade da lei ou ato
normativo impugnado, não sendo prevista a participação do Congresso, e em
particular do Senado Federal, para a obtenção deste efeito.
~
.
A primeira grande inovação constitucional consistiu no alariamento
do elenco de atores (órgãos e entidades) que podem mover uma ação (ADIN)
que será processada e julgada origináriamente pelo STF.Basta comparar com
·0
passado' recente. A Constituição de 1967, emendada em 1969, permitia
apenas ao. Procurador-Geral da República ( por sinal nomeado "ad nutum"
pelo Presidente da República e que comungava com suas idéias) alegar diretamente a inconstitucionalidade ao STF. Além disso, cabia apenas ao PGR
'decidir sobre a conveniência ou não do ajuizamento da ADIN, de forma que
seu despacho arquivando o pedido de qualquer interessado era irrecorrí·vel. Esta regulamentacão jurídica servia aos propósitos de um Executivo
hipertrofiado e incontrolado; típico da situação autoritária pós-1964.
Com a liberalização política surgiram demandas para ampliar' o elenco de
partes legitimadas a promover as ADINs.Na Constituição vigente se tornou
juridicamente viável uma via de acesso direto de setores da sociedade civil organizada (partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil) ao STF para discutir
os efetivos e legítimos co~tornos da ordem e da proteção constitucional.
Ressalte-se que essas entidades da sociedade civil estão legitimadas para
mover um~.ADIN, sem estarem subordinadas ao interesse próprio delas ou
de seus associados (Cf. CARVALHO Jr. 1989: 34). Ocorre, portanto, uma
democratização do controle social sobre a defesa da Constituição.Além
dessas entidades representativas da sociedade civil; podem propor a Adin
as autoridades e órgãos seguintes: o Presidente da República, a Mesa do
Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembléia Legislativa, o Governador do Estado e o Procurador-Geral da República (11).
Pode-se dar uma idéia do impacto prático dessas inovações. Segundo a qualificação do requerente, a distribuição das 560 Adins ajuizadas, até 7
de .agosto de 1991, perante o STF é a seguinte: Governador do Estado, 193
(35%); Confederação ou entidade de classe, 135 (24%); Procurador-Geral da
República, 128 (23%), partido político, 75 (13%); Conselho Federal da
OAB, 16 (3%), Mesa da Assembléia, 7 (1%); outras (não qualificadas), 5
(1%) .
í.
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A segunda inovacão constitucional importante está na efetiva independência funcional assegurada ao Procurador-Geral da República, o que
tem resultado num papel muito mais ativo desta autoridade em defesa da
ordem juridica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pela Constituição de 1988, o PGR é-escolhido pelo
Presidente da República e por ele indicado ao Senado Federal. Aprovado, o
Presidente da República o nomeia, mas não o pode demitir sem que o Senado
Federal concorde pelo quorum de maioria absoluta ( ver: art. 128, paragr a f os 10 e 2 o ) •
A terceira inovação constitucional é relativa ao potencial
não
explorado ainda inteiramente nem pela doutrina nem pela prática forense do controle judicial sobre a Administração. Esta é uma abertura passivel
de se tornar a rota do controle social sobre a autoridade estatal. Aqui
se encontram os institutos do mandado de segurança coletivo (ver:
art.
5,
LXX), as ações coletivas propostas por sindicatos (art. 8 , 111) e a
ação civil' pública para a proteção de interesses difusos e coletivos (
art. 129,111, e parág. IV).
A quarta inovação constitucional diz respeito aos meios jurisdicionais para conferir eficácia às normas constitucionais: a iriconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Esses dois instrumentos
assecuratórios da efetividade das normas constitucionais são destinádos a
resolver, de duas perspectivas diversas, um mesmo problema: a falta de
norma regulamentadora de dispositivo constitucional.A acão de inconstitucionalidade por omissão visa a verificação da inexistência de norma ou
ato que deveria ser sido elaborado ou realizado, respectivamente, pelo
legislador infraconstitucional ou o administrador, a declaração da ausência da norma regulamentadora, e a determinação que sejam praticados ou
elaborados tais atos. Os efeitos da decisão na acão de inconstitucionalidade por omissão, a ser tomada pelo STF, são: 1) será dada ciência
ao
Poder competente (Legislativo) da sua omissão para que adote as providências necessárias .para cessar' com sua inatividade. Note-se que não está prevista,a responsabilização do Legislativo, ou seja, não há sanoão.
Isto torna o instituto pouco útil ~ace a inércia do Legislativo porque
não se pode obrigar esse poder a legislar. 2) será dada ciência ao órgão
adminstrativo para que tome as providências necessárias no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade(cf. CF art. 103, parag. 2
Tem
legitimidade ativa para mover a acão direta de inconstitucionalidade por
omissão os mesmos autores elencados no art. 103 da CF. A propósito da
ação de inconstitucionalidade por omissão e a separacão dos poderes escreve o jurista tvachel Temer (1990 : 109-110): "Fica patente, assim, que,
em face da declaração de inconstitucionalidade por omissão. o Supremo
Tribunal Federal não pode legislar ou executar. Compete-lhe, apenas, declarar a omissão se se cuidar de inércia do Legislativo e determinar a
execução ~e se tratar de 6rgão administrativo. Intacta. destarte, a separação de funcões entregues a órgãoG distintos e independentes entre si."
,O mandado de Lnd unc ão pode ser visto como um remédio para eupr í.rtambém a omissão de uma norma regulamentadora, porém como um meio de controle jurisdicional face a um caso concreto. Em outras palavras," o Judi-ciário deve declarar o direito para que dele possa desfrutar o postulante
ainda que omisso o regulamentador da norma constitucional" ( Temer, 1990:
111). Ao contrário da inconstitucionalidade por omissão cuja competência
para 'julgar encontra-se concentrada em um único órgão (STF), o mandado de
injunção poderá ser processado e julgado pelo STF ou pelo Superior Tribunal .de Justiça, dependendo do nível da autoridade omissa ( ver: CF arts.
l02,I,q; l05,I,h; 12l,parág. 4G ,V). O mandado de injunção será originariamente pr0cessado e julgado pelo STF quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso NaJ

).
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<c í.one.L, da'Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma des~as- Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da'União, de um dos Tribunais Superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. E legitimado para
propor o mandado de injunção o titular do direito'ou liberdade que dele
não pode usufruir em virtude-de ausência de norma regulamentadora que
'~orne inviável seu exercício (12) Pode-se constatar pelo exposto acima
que os dois institutos ( a inconstitucionalidade por omissão e o mandado
de injunção) são diferentes e tem finalidades diyersas. O STF não tem,
no entanto, honrado essas diferenciações, conforme'veremos mais adiante,
em suas decisões. Ao contrário, tem assemelhado os dois institutos de
forma a que, nas suas operações, eles tenham per4ido muito de sua utilidade.
'
Por'fim, há uma inovação constitucional, uma nova forma de controle, que ainda não foi plenamente avaliada e usada: a arguição de descumprimento de preceito fundamental. K Consti t.u í.c ão prevê no art. 102, parágrafo único,que: "A arguíção de descumprimento de preceito fundamental'
decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da leí"'."
Este dispositivo carece ainda de 'reg"ulamentação
infra-constitucional para esclarecer o significado das expressões
prece tos fundamentais", mas se pode antever que pode constituir um f utur-o
remédio ã disposição do cidadão para assegurar direitos,~ garantias fundamentais.
Essas cinco inovações constitucionais, acima resenhadas, se relacionam diretamente com a crescente importância política e prátic6~do Judiciário (em especial, do STF) no Brasil pós-Constituinte.
O reflexo quantitativo dessas inovações já podem ser parcialmente
evidenciadas nas ações constitucionais. A observação da agenda do STF
·mostra que foram através das ADINs que se vem, principalmente, tentando
assegurar a defesa da Constituição. Até o princípio de 1991 foram ajuizadas 560 Adins no STF. Este número de ADINs (560) em menos de três anos de
vigência da Constituição de 1988, já está perto do quádruplo das ações
apresentadas em 40 anos (apenas 150) à Corte Constitucional da República
Federal da Alemanha (13) Este é indubitavelmente um fenômeno sócio-jurídico-pol ítico, mesmo se descontarmos que muitas ADINs têm origem em ques-tões relacionadas com as Constituições Estaduais promulgadas entre setembro e outubro de 1989.
~
Outro aspecto quanti tativo e comparativo eetá no número extraordináriamente alto de causas decididas pelo STF brasileiro erm relação com
a Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos EUA se decidem entre 300 e 400
processos por ano na Suprema Corte. No Brasil, o STF decidiu em 1991 cerca de 18 000 causas. Cada Ministro do STF julgou quase 1500 processos .
í.

.(14)

Para concluir, deve-se acentuar que é notável o crescimento do
.número de·ADINs no Brasil. O STF recebeu, de 1988 até o início de março
de 1992, 690 Adins. Nos 23 anos anteriores, de 1965 a 1988, o STF recebeu
cerca de 1000 ações. (15)
111.

A composição e o perfil do STF (1988-1992)

Os ministros do STF que tiveram, e tem, a tarefa de interpretar e
aplicar a Constituição de 1988, inclusive "conet.r-u ndo " seus institutos
através de suas decisões, tem algumas características comuns. Eles são
indivíduos predominantemente na faixa dos cinquenta anos, de formação
profissional relacionada ao Direito ( e não à Politica), de ascensão ligada ao regime autoritário-militar ou ao liberalismo conservador da Nova
República e do Brasil Novo e marcados pelo positivismo jurídico. Suas deí

'..-
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Clsões
são prudenters e parecem acompanhar um consenso jurídico-político
de índole conservadora e privatista. Não são reformadores;
são garantidores de uma ordem jurídica-institucional
liberal con ee r-vado r-a ameaçada por
lideranças
políticas
e forças sociais desestabilizadoras.Ver:
quadros
aobr-e (1) composição do STF;
(.2) nomeações presidenciais
de Ministros do'
STF, e
(3) perfil dos Ministros do STF.

QUADRO
COMPOSIÇAO
Julho

DO STF (1988-1992)

de 1988

Junho-Novembro

Preso Luis Rafael Maye~
Vice-Pres. José Néri Si~eira
Ministros:
Djaci Alves Falcão
Luis Otávio Gallotti
José Carlos Moreira Alves
Sydney Sanches
,Oscar Dias Corrêa
Aldir Guimarães Passarinho
José Francisco Resek
Carlos Alberto Madeira
Célio de Oliveira Borja
Janeiro

<,

Agosto

de 1992

QUADRO
NOMEACOES

Marechal
General

Castello
Ernesto

Branco

Geisel

de 1992

Preso Sydney Sanches
Vice-Pres. Luis Otávio Gallotti
Ministros:
José Carlos Moreira Alves
Francisco Resek
José Néri da Silveira
Paulo Brossard
José Paulo Sepúlveda Pertence
José Celso Mello Filho
Carlos Mário da Silva Velloso
Marcos Aurélio de Faria Mello
Ilmar Nascimento Galvão
11

PRESIDENCIAIS
DE MINISTROS
NO PERIODO 1988-1992

DA REPUBLICA

de,1990

Preso José Néri da Siilveira'
Vice Preso Aldir G. Passarinho
-Ministros:
\
José Paulo Sepúlveda Pertence,....}
Luí e Otávio Gallotti
José Carlos Moreira Alves
Sydney Sanches
~
Marcos Aurélio de Farias Mello
José Celso Mello Filho
Paulo Brossard
Carlos Mario da Silva Velloso
Célio de Oliveira Borja

Preso Sydney Sanches
Vice-Pres. Luis otávio Gallotti
Ministros:
José Carlos Moreira Alves
Célio de Oliveira Borja
José Néri da Silveira
Paulo Brossard
José Paulo Sepúlveda Pertence
José Celso Mello Filho
-Carlos Mário da Silva Velloso
Marcos Au~elio de Faria Mello
Ilmar Nascimento Galvão

PRESIDENTE

I

MINISTRO

DO STF

DO STF'

Djaci alves Falcão
Luis Rafael

Mayer

.r ,
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José Carlos Moreira Alves
General Figueiredo

Aldir Guimarães· Passarinho
Sydney Sanches
Luis Otávio Gallotti
José Néri da Silveira
Oscar Dias Correa
Francisco Resek

Presidente José Sarney

Célio de Oliveira Borja
José Celso Mello Filho
José Paulo Sepúlveda Pertence
Paulo Brossard

Presidente Fernando Collor

Carlos Mário da Silva Velloso
Marco Aurélio Faria Mello
Ilmar Galvão
Francisco Resek(reconduzido)
QUADRO III

PERFIL DOS MINISTROS DO STF: 1988-1992
Djaci Alves Falcão. Nasceu a 4 de agosto de 1919 em Monteiro, Paraiba.
Filho do fazendeiro e industrial Francisco Falcão. Bacharelem
Direito
pela Universidade Federal de Pernanbuco.Foi desembargador do Tribunal de
Justiça
e presidente do Tribunal Eleitoral de Pernanbuco.Professor da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernanbuco e ~a PUC de
Recife.Autor de inúmeros artigos publicados em revistas juridicas, eecre-:
veu ainda os· livros seguintes: Do mandado de segurança contra decisão judicial, Da responsabilidade civil, -Ext.erie
ão da r-e
eponsab Lí.de de do preposto ao proponente, Da igualdade perante a lei, e Alguns aspectos do poder do juiz na direção do processo.
Nomeado Ministro do STF em fevereiro de 1967 pelo Preso Castello
Branco, integrou também o TSE. Presidiu o STF de 1975 a 1977, periodo que
teve como principal tarefa preparar a reforma judiciária e do próprio
STF. Assistiu o Governo do General Ernesto Geisel, a pretexto de impor a
.reforma do Judiciário, por em recesso temporário o Congresso Nacional e
editar a Emenda Constitucional n 7 e n 8 ( que criou a figura dos senadores "biônicos",incluiu disposições. que previram o contencioso administrativocom
funções judicantes paralelas às do Judiciário, criou o Colégio Eleitoral para a escolha dos governadores estaduais e prorrogou o
mandato do Presidente da-República para seis anos).
í

Luís Otávio Gallotti. Nasceu no Rio de Janeiro (ex-Distrito Federal) em
27 de outubro de 1930. Filho de Luís Gallotti, ex-Ministro.e Presidente
doSTF e sobrinho do ex-Presidente da Light Antônio Gallotti. Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro.
Foi assistente do Procurador-Geral da República (1954-56), procurador.' (1966-73) do Tribunal de Contas da União e depois Ministro deste
Tribunal.Chegou ao STF em 1984 nomeado pelo General figueiredo.
José Carlos Moreira Alves. Nasceu a 19 de abril de 1933,em Taubaté, São
Paulo. Filha de Luís de Oliveira Alves, advogado do Banco do Brasil e ligado por parentesco ao ex-Presidente Rodrigues Alves (1902-1906). Bacharel pela Faculdade Nacional -de Direito da Unive~sidade do Brasil, e mais
..~~~.---~
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tarde doutor pela mesma Faculdade. Foi professor.de Direito em várias faculdades fluminenses: Faculdade Nacional de Direito, PUC, Cândido Mendes,
Gama Filho e EBAP da FGV. Foi ainda advogado do Banco do Brasil. Entre
1968 e 1972, foi professor em São Paulo (Universidade Mackenzie e USP).
Além de artigos jurldicos, públiucou vários livros,entre os quais estão:
Os efeitos da boa fé no éasamento nulo segundo o direito romano(1959),A
forma humana no direito romano (1960) ,Direito romano: filosofia do direito romano (1965) Direito romano: instituições do·direito romano (1966),A
retrovenda (1967), Da alienação fiduciária em garantia (1973), Pareceres
do Procurador-Geral da República (1973).
Em 1970 foi nomeado Chefe de Gabinete do Ministro da -Just.Lcs, Alfredo Buzaid, durante o governo do General l:"lédici,
trabalhando, portanto,
na fase mais repressiva do regime militar. Foi autor do anteprojeto da
parte geral do Código Civil brasileiro, supervisionado pelo professor Miguel Reale.Em 18 deabril de 1972 foi nomeado pelo presidente Médici para
exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Em 1974, sob orientação
do Presidente Geisel, denuncionou o deputado federál Francisco Pinto
(MDB-BA) como incurso na Lei de Segurança Nacional por ofensas ao Genera.l
Augusto Pinochet, então presidente chileno,'que viajara ao Brasil para
assistir à posse do General Geisel.O Deputado foi condenado pelo STF a
seis meses de prisão. Foi membro do Conselho Jurídico da Associação Comercial de São Paúlo (1969-75)
Foi nomeado para o STF pelo Presidente Ernesto Geisel e tomou posse em 20 de junho de 1975. Foi Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Ocupou a Presidência da República duas vezes, quando era Presidente do ST~ (1985-87), substituindo José Sarney.
Oscar Dias Correa.Nasceu em Itaúna, em Minas Gerais. Bacharel pela Faculdade de direito da Universidade de Minas Gerais.Foi Deputado à Assembléia
Constituinte de Min.asGerais pela legenda da UDN (União Democrática Nacional). Professor da Faculdade de direito da UFMG: Foi-eleito deputado
federal (UDN-l"lG)
em 1954.Em 1961, licenciou-se da Câmara para assumir a
secretaria de Educação do Estado de Minas, na administração do Governador
Magalhães Pinto (1961-66), voltando para a Câmara em maio de 1962. Foi um
dos principais membros da chámada "Banda de Húe ce " da UDN, grupo de
parlamentares que sempre se sentavam na primeira fila do plenário, discursavam diar-iamente, e distinguiram-se por ataques enérgicos aos governos Getúlio Vargas (1951-55), Juscelino Kubitscheck (1956-61) e João Goulart (1961-64).A "Banda de Música" era contra a reforma agrária proposta.
por Goulart e a intervenção do Estado na Economia. Com a edição do Ato
Institucional n 2, Oscar Dias abandonou, em protesto, a vida parlamentar, em 1965. No ano seguinte, voltou a lecionar Direito na UNB.Em 1976,
tornou-se diretor da Faculdade de direito da UERJ, da qual foi professor
titular. Foi ainda professor catedrático da Faculd~de de D~reito da UFRJ.
Publicou dentre outros livros: Aspectos da racionalizacão econômica(1949), Economia politica: introdução e conceitos fundamentais (1951),
Introdução crítica economia política (1957) e A Constituição de 1988
contribuição crítica ~1991).
Foi nomeado pelo Presidente Figueiredo para o STF e empossado em
abril de 1982. Foi o quarto integrante da "Banda de Música" da UDN a ser
membro doSTF, os outros sendo Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto e Adauto Lúcio Cardoso.
í

Célio de Oliveira Borja. Nasceu no Rio de Janeiro (então Distrito Federal) no dia 15 de julho de 1928..
Bacharel pela Faculdade de Direito do
Distrito Federal (hoje incorporada à UERJ), onde também obteve o título
de doutor. Militante da Juventude Universitária Católica (JUC), com o
-.-'---.
------===~c==
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apoio da qual chegou a vice-Presidente da Un~ão' Nacional dos Estudantes
(1948-49). Saiu da vice-presidência· por'que achava que a organização estava se tornando esquerdista. Fundou o diretório estudanti.l da União Democrática Nacional (UDN) na Faculdade de Direito. Deputadõ estadual pela
UDN-RJ entre 1962 e 1964. Foi secretário de Governo de Carlos Lacerda
entre julho de 1964 e novembro de 1965, qundo retornou à Assembléia Legislativa. Com a imposição do bipartidarismo, no inicio de 1966, filiouse à ARENA (Aliança Renovadora Nac í.one
L) .Em 1970 'elegeu-se deputado federal pela ARENA-RJ, sendo que em março de 1974 se tornou lider do partido,
conseguindo fazer aprovar a fusão do Estado da guanabara e o Estado do
Rio de Janeiro.Reeleito deputado federal pela ARENA carioca em novembro
de 1974, passou a apoiar a política de liberalização e reformas do Governo Geisel. Em novembro de 1979, foi o deputado federal da ARENA carioca
mais votado. Em 1980, quando foi criado o PDS (Partido Democrático social) para apoiar o governo,foi um dos fundadores da agremiação no Rio de
Janeiro. Em 1982,não conseguiu se eleger senador pelo PDS-RJ.Tem diversos·
trabalhos publicados na área de Direito Constitucional, entre eles, Competência privativa do Chefe de Estado no Ato Adiciorial (1963) e -"Controle
jurisdicional de constitucionalidad~" (in: A Nova Ordem Constitucional:
aspectos polêmicos, Ed. Forense, 1990). Foi Consultor-Geral da República.
O Presidente José Sarney o nomeou para o STF. Sua saida do Tribunal para ser Ministro da Justiça do governo Fernando Collor, na reforma
ministerial de abril de 1992, causou polêmicas nos meios jurídicos e politicos. Demitiu-se do Ministério da Justiça na ocasião da admissão pela
Câmara dos Deputados da acusação de crime de responsabilidade do Preso
Collor.
Paulo Brossard de Souza Pinto. Nasceu em Bajé, no Rio Grande do sul, no
dia 23 de outubro de 1924. Filho de um casal de fazendeiros e pecuaristas
daquele município.Bacharel em Direito pela UFRGS. Inicialmente foi filiado do Partido Libertador(PL), fundado por Raul Pilla. Adversário de Getú~
lio Vargas, Leonel Brizola e João 'Goulart, Brossard elegeu-se deputado
estadual pela primeira vez em 1954 pelo PL.Reelegeu-se em 1958. Votou favoravelmente à encampação da Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense,
subsidiâria da American and Fore Lgn Power (Amforp ), medida encaminhada à
Assembléia pelo Governador Brizola que teve grande repercussão nacional.
Em outubro de 1960 apoiou a candidatura de Jânio Quadros, lançada por uma
coligação de partidos liderada pela UDN e que incluia o PL. Com a renúncia de Jânio, em 25 de agosto de 1960, Brossard apoiou a posse de Jango
mas subordinou-a a aprovação da emenda parlamentarista. Participou ativamente da conspiração que levou OR militares ao poder em 1964 e foi titular da Secretaria do Interiàr e Justiça do governador Meneghetti.lncompatibilizou-se com o Governo Castello Branco ao tentar articular a candidatura a governador de Rui Cirne Lima. Quando seis deputados estaduais do
MDB foram cassados no RGS, para alterar a correlação de forcas políticas
que iriam possibilitar a eleição do candidato arenista Colo VaI ter PerachiBarcelos, Brossard resolveu se filiar ao MDB. Foi eleito deputado federal em novembro de 1966.Após o Ato Institucional n 5, foi decretado o
recesso do Congresso Nacional pelo Ato Complementar n 38. Reaberto o
Congresso em 22 de outubro de 1969, Brossard foi o único deputado a se
pronunciar contra a indicação do General Médici para a'Presidência da He-'pública.Em 1970, candidatou-se ao Senado pelo MDB-RS. sem sucesso.Mas em
1974', conseguiu eleger-se para o Senado com uma plataforma politica de
conteúdo oposisionista: combate ao modelo econômico brasileiro, à censura
e ao AI-5, ~ retorno ao Estado de Direito e às eleições diretas para Presidente .. Em setembro de 1977, como Vice-Presidente do MDB fechou questão
contras a reforma do Judiciário' do governo militar. Esta decisão levou o
~.:_~--_"#II::-
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'Governo
a fechar
de novo o Congresso, e editar o chamado
"pacote
de
ábrl1"-!...'
Na Nova República, Brossard foi Ministro ,da Justiça do Governo
José Sarney.
Em
1989, o Presidente Sarney o nomeou para o, STF. Em 1992 é o Presidente do Superior Tribunal El~itoral.
.
E autor da monografia
"O lmpeachment: aspectos da responsabilidade
política do Presidente da República"
(Ed. Globo, Porto Alegre, 1965).
I'LmarNasc imento Gal vão. Nasceu em 1933, em Jaguaq:nara, no Estado da Bahia.
Começou como funcionário do Banco do Brasil e terminou como
Presidente
do Banco do Estado do Acre, até envolver-se. na vida jurídica.
'Foi
Juiz Federal no Acre e na Rondônia.
"
<,
Foi
indicado para o STF pelo Presidente Fernando Collor em 1991 em
resposta a uma reivindicação
antiga da região nGroeste'do País.

',"

Aldir
Guimarães
Passarinho. Nasceu em Floriano, no Estado do Piauí,
em_o
1921. Foi Ministro do Tribunal Federal de Recursos e subchefe do Gabinete
Civil da Presidência n~ Governo Castelo Branco (1964-67).
Foi nomeado
par~ o STF em 1982 pelo Presidente
João
Figueiredo.
Aposentou-se em 1991 e abriu vaga para- a nomeação de lImar Galvãü..
...-'
-f.

Jósé
Néri
da Silveira. Nasceu em,Lavras do Sul, Rio Grande do
Sul,- em
1932.
Apoiou o golpe militar de 1964 e foi nomeado Juiz Federal em'1967.
Foi Ministro e Presidente do Tribunal Federal de Recursos
~~
(hoje, Superior Tribunal de Justiça).
Foi nomeado
para o STF pelo Presidente João Figueiredo em
1981.
Presidente do STF entre 1990 e março de 1992, gundo deu início ao processo de
informatização
da Corte. No processo de cassação
do ex-deputado
Jarbes
Rahelo, acusado de envolvimento com o narco-tráfico,
concedeu liminar
autorizando
a defesa de seu advogado na sessão secreta da
Câmara
que cassou o seu mandato.
José
Celso de Mello' Filho. Nasceu em 1945, na cidade de Tatuí, Estado de
São Paulo. Graduou-se em Direito pela USP. Foi membro do Ministério---Público
na capital do Estado de São Paulo. Secretário-Geral
daConsultoriaGeral da República, sob a direção de Saulo Ramos.Assessor
do Gabinete Civil da presidência no Governo Sarney.
Foi nomeado para o STF em 1989 pelo Presidente Sarney. '
Carlos
Mário
da Silva Velloso. Nasceu em 1936 em Entre Rios~ Minas
Gerais.
Juiz
de carreia. A partir de 1978, esteve no Tribunal federal
de
·Recursos (hoje, STJ).
Foi o primeiro Ministro nomeado pelo Presidente Fernando Collor, em
,1990.
Marco
Aurélio Mendes de Farias Mello. Nasceu em 1946 no Rio de Janeiro.
Primeiro
Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho a ocupar uma cadeira
no
STF. No TST teve atuação destacada quando o Tribunal resoveu conceder
reajustes salariais superiores aos estipulados pelos Planos Verão e Bresser.
Foi
indicado em 1990 para o STF pelo Presidente Collor, de quem é
primo.
Seu ingresso gerou controvérsia.
Declarou-se impedido de julgar o
Presidente 'Collor no caso do impeachment.
José Paulo Sepúlveda Pertence. Nasceu em 1938, na cidade de Sabará, Minas
Gerais. ,_
Adepto na juventude do Part ido Comunista Brasileiro (PCB), chegou
a ser Vf.ce+Pr-ee í.dent.e. da UNE no final do Governo J,K. Excluído pelos mili-

.... ~
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tares,com uma aposentadoria
precoce, da Universidade de B~asilia em 1965,
onde
era
professor, foi ainda aposentado como Procurador pelo
AI-5
em
1969.Ativo d0fensor de presos politicos na época da ditadura militar, foi
aâvogado do :or'nalista Wladimir Herzog e do sindicalista Luis Inácio Lula
da
Silva. ~x-Presidente
da OAB do Distrito federal. Procurador-Geral
da
República no Governo J"osé Sarney.
Foi nomeado para o STF em 1989 pelo Presidente'-5arney.
José "Francisco Resek. Nasceu em 1944,em Cri8tina,"~Minas Gerais. Teve 'sua
trajetória profissional
ligada ao ex-Ministro Leitão de Abreu.
~
Ao ser indicado pelo Presidente João Figueiredo em 1983, foi o mais
jovem
Ministro
(39 anos) da histó~ia do STF. Resek"presidiu
o Tribunal
Superior
Eleitoral (TSE) durante as eleições presidenciais
de 1989.
Sua
atuação
gerou
grande controvérsia,
tendo muitos alegado que ol-'linistro.
favoreceu
o candidatQ Fernando Collor. Após a vitória de Collor,
Resek
saiu do STF e assumiu o f_ Ministério das Relações Exteriores." Com a reforma
ministerial
de abril de 1992, ele foi reconduzido ao STF pelo Presidente
Collor, gerando ainda mais controvérsia. Declarou-se impedido para julgar
O· Presidente
Collor no caso do impeachment.
"....->
.'.
'-.....

"

Sydney
Sanches. Nasceu em 1933 em Rincão, São Paulo. Foi Juiz Corregedor
do
1 Oficio Civel, Juiz-auxiliar
da Presidência do tribunal de JY:1-stiça,
"Juiz dos Tribunais de Alcada Criminal e'Civil e Desembargador
do Tribunal
de Justiça (sempre do Estdo de São Paulo). Foi Presidente da Associação
.brasileira "de maghistrados.
Foi também Presidente do Tribunal
SuperiorEleitoral.
Foi' nomeado
para o STF em 1984 pelo Presidente João
Figueiredo.
Durante o Congresso Constituinte chefiou o lobby contra a criação do Conselho
Nacional
da Magistratura,
defendido pela Ordem dos
Advogados
"do
Brasil para fiscalizar os juizes e ó Judiciário. Em 1992 preside o STF.

IV. O STF e as decisões

politicas

No constitucionalismo
liberal ocidental existem
duas
tradições
distintas
a respeito do controle da constitucionalidade
e da defesa
da
Constituição:
a francesa e a norte-americana.A
vertente francesa
gerou
uma Corte Constitucional,oriunda
do Legislativo para julgar as incompatibilidades
entre a lei (vis~a como a vontade geral expressada pelo Legislativo
representativo)
e a Constituição. A vertente norte-americana,
a
qual
se ~iliou o constitucionalismo
republicano brasileiro,estabeleceu
o
controle
jurisdicional
da constitucionalidade
das leis e atos normativos
e a guarda da Constituição
pelo Judiciário. Há,no
entanto,um
problema
crucial
na adoção e adaptação da tradição norte-americana
no Brasil. Nos
Estados Unidos, Pais regido pela cultura do "common law" (direito comum),
existe
a força obrigatória do precedente judicial que faz com que as decisões
da Suprema Corte tenha efeitos para todos (porque todos os tribunais
seguem
o precedente, a decisão orientadora, da Suprema
Corte).No
Brasil,
isto nao ocorre porque nossa cultura juridica vem de Roma e do
continente
europeu. Aqui, na declaração incidental de inconstitucionalidade
os efeitos da decisão judicial valem apenas para as partes em litigio
(efeito
inter-partes).
Se a decisão do STF for definitiva,o
Senado
terá
que suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional
(cf. CF de 1988, art. 52,X). Isto ~ria incerteza juridica.
A alternativa para esta situação foi o estabelecimento
do método concentrado
que centraliza as decisões sobre a constitucionalidade
das leis e
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atos normativos no STF através das acões diretas de inconstitucionalidade
(ADINs, ver: art 102,1,8. da CF de 1988).0 acolhimento dessa via de acesso
ao STF,
com ~ede na própria Constituição, deu respaldo de
legitimidade
para
o desempenho de sua função arbitradora dos coriflitos entre o Legis-lativo e o,Executivo.
Nas palavras do atual Ministro do ST~,José Celso de
Mello Filho encontra-se esta justificativa:
"E preciso proclamar que a Constituição não pode submeter-se à
vontade
dos
poderes constituídos e nem ao impérib'·dos fatos e das
circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste, enquanto for respeitada,
constituirá
a garantia mais efetiva de que os d~reitos e as
liberdades
não serão jamais ofendidos. Ao Supremo Tribunal Féder.;:tl
incumbe a tarefa,
~agna e eminente, de velar por que essa realidade não seja desfigurada.
Defensor
da Constituição
- e seu ma~or intérprete - o Supremo
Tribunal
Federal dela extrai os seus poderes e 'nela encontra e gênese de
~ua criação
e a razão mesma de sua própria existência"
(MELLO
FILHO,
1990: 224-25).
Em contrapartida~
a competência constitucional
do STF o coloca numa
peculiar situação: em face da efetiva instabilidade ou desarmonia entre
o Legislativo e o Executivo, o STF precisa justificar suas~ntervenções
retificadoras
,frequentes em valores ou diretrizes·· ..
constitucionais
expressas ou implícitas.
Em conjunturas
de instabilidade político-institucional
ªparecem
fórmulas
verbais pouco esclarecedoras
como "o Judiciário deve cunij)r'ire
fazer
cumprir
a Constituição". (16). Hae o que exatamente
significa
a
Constituição"
(ou seja, os valores e objetivos constitucionais
operan'tes) somerite os próprios Ministros do STF podem indicar através de
seus
acórdãos, quando Lnt.er-pr-e t.am e aplicam a Constituição viva.

V. A questão

da separação

dos poderes

na Constituição

de 1988

o princípio da separação dos poderes estrutura o próprio_ Estado
Brasileiro.
Aparece no art. 2~ da CF de 1988: "São poderes da União, independentes
e harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário"
Por
ser tão fundamental, o princípio da separação dos
poderes
está,
na Constituição
de 1988, como um dos seus dogmas (uma claúsula pétrea),
impossíveis
de serem alterados por emendas à Constituição:
"Não
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 111. a
separação dos poderes"CCF,
art. 60, parág. 4c,
111). Constitui, em outras
palavras, uma limitacão mat€rial ao poder de emenda à Constituição.
Na
introdução
deste trabalho já foram apresentados
os
aspectos
mais
doutrinários
da se~aração ou divisão dos poderes, a independência e
harmonia
dos poderes e o mecanismo de freios e contrapesos. Neste
ponto
pode-se
destacar
alguns aspectos básicos de como esses três
mecanismos
encontram acolhida na Constituição de 1988.
Primeiro, o princípio da independência e harmonia entre os poderes
afirma-se
com a regra geral da concorrência de vontades nos atos de poder,
sendo as decisões unilaterais excepcionais. A Constituição
de
1988
espelha
esta regra ao fazer com que decisões que expressem a independência
de cada um dos poderes sejam unilaterais. Tem-se os exemplos seguintes de decisões unilaterais
(casos de "competência exclusiva" ou de "competência
privativa" de um dos Poderes): 1. Mudar o Congresso,temporariamente,
sua sede; fixar remuneração de deputados ou senadores; julgar
as
contas
do Presidente da República (ver: art. 49, VI, VII e IX);2. O Presidente
nomear e exonerar os Ministros de EstadQ e exercer a direção superior
da
administração
federal (ver: art. 84, I, 11);
3.0s
Tribunais
'~

..
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elegerem seus órgãos diretivos e elaborarem seus 'regimentos internos; organizarem suas secretarias e serviços auxiliares (art. 96. I. "a", "b").
Por outro lado. a regra geral da concorrência' de vontades dos pode~
res do Estado,mantendo-se
a independência nesta colabora~ão e a harmonia
no
relacionamento,
encontra expressão em inúmeros exemplos na Constituição de 1988. 1.Investidura de Magistrados mediante assentimento prévio do
Senado Federal (art. 52, 111, "d"); ~. Nomeação de Governador de territ6rio,
presidente e diretores do Banco Central, do'Procurador-Geral
da República,
de embaixadores também mediante assentimento prévio do
Senado
Federal
(art. 52, 111, ..
c ..•..
d", "e"); 3.Mediante proposta do Presidente
da República,
fixar o Senado limites globais para o momtante da dívida
consolidada
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(art.
52, VI); 4. A suspensão. pelo Senado. da execução de lei declarada
inconstitucional
por decisão definitiva do STF Cart. 52.X); 5.Deputados e
Senadores, sem perda de mandato, investidos no cargo de Ministro de Estado,
Governador
de território, Secretário de Estado, etc. Cart. 56,
I).;..
6.As
convocações,
pelo Legislativo, de Ministros de Estado ou qualquer
outra
autoridade
para prestar informações (arts. 50, parág. 2~-, 111 e
IV);
7.AS leis delegadas que ensejam ao Executivo o desempenho de função
legislativa
nos termos e limites da delegação (art. 68); 8. A composição
mista
do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, com assentos natos dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
e dos líderes da maioria e da minoria 'das duas Casas do Congresso Nacional,
além de quatro cidadãos eleitos pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Carts. 89 e 91) para o fim de, dentre outros: pronunciar-se
sobre a
intervenção
federal, o estado de defesa e estado de sítio Cart. 90,
I);
opinar
sobre
declaração de guerra e celebração de paz Cart. 91,
parág.
1 , I); 9.Controle legislativo da intervenção ·Cart. 36. parágrafos ~, 2C
e 3°); 10. Aprovação legislativa dos compromissos
internacionais
do Executivo. (art~ 49,1) B; 11. Toda competência legislativa concorrente
Cart.
48) .
Segundo,
pode-se enumerar dispositivos constitucionais
que
criam
mecanismos de contenção de um poder pelo outro ( sistema de freios e contrapesos).
1. A competência privativa do Senado Federal para processar e
julgar o Presidente da República, os Ministros do STF, o Procurador-Geral
da República e o Advogado-Geral
da União nos crimes de responsabilidade
(art.
52,
I, 11); 2. Fiscalização contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional e patrimonial da União exercida pelo Congresso Nacional (art.
70);
3.A
declaração legislativa de vacância do cargo de chefe do Poder
Executivo,
caso não tome posse o eleito (art. 78, parágrafo único); 4. O
prazo que o chefe do Poder Executivo-assinala
para a deliberação legislativa (art. 64, parágrafos 1~ e 2°); 5. O sistema do veto e da rejeição do
veto (art. 66); 6.A concessão do indulto e a comutação de penas pelo Presidente da República,' que altera, assim, decisão judiciária transitada em
julgado
(art. 84, XII); 7. A declaração de inconstitucionalidade
de
lei
ou ato normativo pelo Judiciário
Cart. 97); 8. A comunicação ao juiz competente da prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre Cart. 5c,
LXII),e;
9. A vedação de excluir a lei da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão ou ameaça a direito Cart. 5v,
XXXV).
Vista
de maneira panorâmica a configuração
constitucional
do
princípiO da separação dos poderes, da harmonia e independência dos poderes
e do mecanismos dos freios e contrapesos, cabe agora examinar como o
STF
opera como um freio institucional para impedir os abusos dos Poderes
Legislati~o
e Executivo, e dessa maneira, tenta proteger os direitos dos
cidadãos.
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VI. O STF como freio institucional:

algumas

d~cisões

importantes

A Constituição de 1988, do ponto de vista das estruturas institucionais,
moldou
o já
se sugeriu chamar um
regime
misto"
(WEFFORT,
1992: 11-15),
em que se encontram entrelaçados sistemas de
re-presentação
política
partidária,
mecanismos de participação direta do cidadão e de
participação
de associações
(mecanismos corporativos)
(Cf. CALDEIRA,
1992:
7-35) e um sistema de governo'presidencialista
em que se encontram
procedimentos
e institutos parlamentaristas.
Entre esses instrumentos, de
origem
em sistemas de governo parlamentaristas,
encontram-se as medidas
provisórias,
que suscitaram importantes decisões do STF, como se verá
a
seguir.
Outro aspecto importante da Constituição reside nos mecanismos introduzidos, em reação à hipertrofia do Poder Executivo do período autoritário,
para conter democraticamente
sua atuação. Cabe hoje ao Legislativo,
entre outras atribuições: a) Sustar os atos normativos do Poder Executivo
que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação
legislativa
(art.
49,V);. b) Aprovar a escolha de altos funcionários
do
Executivo
(art. 52, 11 e IV); c) Criar, estruturar e dar atribuições aos
Ministérios
e órgãos da administração-pública;
(art. 48, XI); d) Criar,
transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas (art. 48, X),
e, e) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
os atos dó Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta Cart.
49, X) e, através do Tribunal de Contas, realizar o mais amplo
controle
externo (art. 71).Por fim, deve-se destacar o papel crucial atribuído aoLegislativo
em matéria financeira, através de seu-pode~de
elaborar leis
que
estabelecem o plano plurianual.(art.
165, parág. lc),
as diretrizes
orçamentárias
(art.
165, parág. 2°)
e o or-cemerrt o anual unificado, que
inclui
até
as estatais, o orçamento monetário e de investimentos
(art.
165, parág. 5C).
Esta configuração político-constitucional
trouxe ao presidencialismo
pós-1988 freios e a necessidade permanente de ume Tbe ee de
sustentação parlamentar e Lgn í.f Lc et í.v a para assegurar a governabilidade.
Esse presidencialismo
mitigado ou congressual previsto na Constituição se deparou, no entanto, com crises cumulativas que solicitavam decisões
urgentes do Executivo. Três crises se imbricam: a) a deterioração
dramática
do aparelho do Estado, desarticulado como sistema de tomada
e
implementação
de decisões, .ineficaz na prestação de serviços públicos
e
corrompido internamente. Estes seriam alguns aspectos da crise do Estado;
b)
o problema da inflação e o fracasso de sucessivos plano$ de estabilização mon~tária, e; c) o esgotamento do modelo do riacional desenvolvimen~
tismo.
Por essa expressão, entende-se uma estratégia de industrialização
que conjugava o processo de substituição de importações e seus requisitos
(reservas de mercado, subsídios, incentivos, isenções, etc.) com investimentos
nacionais e estrangeiros,
sob a orientação do Estado, em vista da
construção da Nação. A ideologia nacionalista nos seus vários matizes e o
populismo sob suas diferentes formas davam sustentação político-ideológica ao modelo. Segundo Luciano Martins,o esgotamento desse modelo estaria,
em parte, associado ao fim da possibilidade de contínuo endividamento
ext.e r-no e da falência do Estado no fim dos anos 80. "A isso se juntaria
a
demonstrada
incapacidade
do modelo desenvolvimentista
de redistribuir
renda e, simultaneamente,a
impossibilidade
de o Estado continuar compatibilizando
seu papel empresarial com
o de provedor de políticas sociais,
na extensão requerida pelas demandas acumuladas
sociedade"
(t-'lARTINS,
1990: 33).

na
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Em suma, a hipótese a considerar é a seguinte: os dois governos que
administraram o Brasil pós-Constituinte tentaram impor s91uções, apesar
da sempre presente retórica do diálogo e do entendimentõ nacional, que
modificavam a própria forma do Estado tal como ela foi normativo éonstitucionalmente prevista. Isto foi bem mais notável na Administração Collor, mas também o governo Sarney quis realizar políticas governamentais
contrárias as diretrizes constitucionais. As duas'Administrações abusaram
das medidas provisórias, pregaram reformas administrativas,e pretenderam
desmontar o Estado-empresário; ambas criticaram a própria Constituição
alegando ela tornava o País ingovernável ou era um obstáculo ao combate à
inflação.Não faltaram iniciativas de emendas à Constituição e mesmo declarações favoráveis à antecipação da revisão coonstitucional prevista
para outubro.de 1993 (ver: art. 3 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias).Os conflitos com o Legislativo ocorreram, e os mecanismos
de freios estabelecidos foram acionados. Até que o mais dramático mecanismo de controle sobre o Chefe de Governo diante de graves violações da
Constituiçã foi acionado: o processo de impeachment do Presidente Fernando Collor.
.
VI.l

:"~

__

Decisões do STF sobre

Medidas Provisórias

A Constituição de 1988 adotou um procedimento legislativo especial
para conferir ao Poder Executivo, em situações excepcionais, um instrumento normativo de pronta eficácia jurídica,mas que deve ser imediatamente submetido ao exame do Congresso: as medidas provisórias. Diz o art. 62
da CF: "Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional, que estando em recesso, será convocado
extraordináriamente para se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo
único: As medidas provisórias perdêrão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.".
Criadas como um sucedâneo democrático para os decretos-leis das
Constituições do período militar, as medidas provisórias cedo se tornaram
o principal instrumento de poder dos Governos Sarney e Collor. Na verdade, nos primeiros sete meses da Administracão Collor (entre 15 de março e
18 de outubro de 1990) ocorreu uma aceleração no uso das medidas provisórias (MPs): editou-se ~a MP a cada 2,1 dias em média. Nesse ponto o
GovernoCollor
superou o de Sarney que editou 147 MPs entre 5de outubro
de. 1988 e 15 de março de' 1990 - um~ a cada 3,6 dias (
). Este uso das
MPs como medida administrativa de rotina é, sem dúvida, um comportamento
autoritário e até caprichoso (p.ex. no início do Governo Collor uma MP
dava um carro Opala ao Vice-Presidente Itamar Franco). Os excessos foram
evidentes,havendo inclusive MP tratando de matéria já constante de projet6de lei aprovado pelo Congresso.
A falta de regulamentação do uso das MPs pelo Legislativo, por Lei
Complementar prevista no parágrafo único do art. 59 da CF, facilitou os
abusos do Executivo e exasperou as relações entre .os dois Poderes. Mas,
deve-se frisar, que o Legislativo foi lento em reafir.mar suas prerrogativas' constitucionais de Poder. Por exemplo, do pacote inicial (o Plano
Brasil NOV9) de ~8 MPs editadas pelo Governo Collor, o Congresso não julgou incabível qualquer uma delas. Aliás, coube a uma entidade da sociedade civil·, a Ordem dos Advogadós do_Brasil, ~través de seu Presidente OPhir Cavalcanti, a entrega de um projeto 4e· Lei Complementar que disciplina~.o:.::.-_--=-_--.....,..
o uso
das
medidas provisórias, em março __-.
de 1990, ao Presidente da Câ•..•~_ ~~
__ --:.:';...;...~ __ ~~~:~=_~~~-=-..-~.~_~=_.
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mara,Paes Andrade. Este projeto
mesmo
dia pelo deputado Nélson
jeto encontra-se em tramitação,

VI.1.a

~

foi acolhido e apresentado ao plenário no
Jobim. Mas até outubro de 1992, este prono momento, no Senado Federal.

O STF e as questões polêmicas sobre as medidas provisórias
Os problemas gerados pela não-regulamentação
das medidas provisórias motivaram ADINs perante o STF, que por sua vez veio a produzir acórdãos antológicos. Deve-se examinar, em particular, os acórdãos referentes
ao problema da reedição das medidas provisórias.
As questões que devem merecer a atenção desse estudo são três: 1)
Como o STF justificou em seus acórdãos o acolhimento de ADINs sobre medidas provisórias?;
2) O que nos dizem esses acórdãos sobre
a concepção
efetiva
do
STF
sobre o que são as chamadas "questões
politicas"?;
3f
Quais
são as bases constitucionais
enunciadas para justificar o papel do
STF como árbitro ou moderador nas relações entre o Legislativo e o Executivo?
Primeira
questão: Como o STF justificou o controle jurisdicional
da constitucionalidade
de medidas provisórias?
- -E
preciso compreender esta questão face ao problema da legitimação
democrática
do controle pelo Judiciário da, constitucionalidade
das
leis
e atos normativos. Do ponto de vista técnico juridico, esta discussão é sobre a natureza jurídica ( o que são para o Direito?) das medidas
provisórias.
, Torna--se
necessário que as medidas próvisórias sejam reconhecidas pelo STF com "leis" ou "atos normativos" para que sua competência jurisdicional
seja
legitimada.
Alguns juristas, como Eros
Roberto
Grau
(1990:241),
haviam -doutrinado que as medidas provisórias são "leis especiais
dotadas de vigêricia provisória imediata". Mas, o STF em dois acórdãos
confirmou que'as medidas provisórias são "atos normativos,com
força
de
lei"
e, que portanto, sujeita-se ao oontrole de constitucionalidade
através das ADINs.
"As medidas provisórias configuram, no direito constitucional
positivobrasileiro,
uma categoria especial de atos normativos
do Poder
Executivo,
que se revestem de força, eficácia e valor de lei.
Refletem,
na concreção de sua existência, uma significativa tendência que se registra no plano do direito constitucional
comparado, e no da nossa própria
experiência
constitucional,
no sentido de outorgar - inobstante em bases
de excepcionalidade
absoluta - competência normativa ao Executivo"
ADIN
293-7/600 (Medida Liminar), DF, 6.6.1990.
Confirmar, ainda, no mesmo sentido,
ADIN 295-3 (Medida Liminar), voto do Ministro
Carlos Mário Velloso.
Note-se
que ,devido
a esta natureza jurídica das MPs, que se revestem
de momentânea derrogação do princípio constitucional
da separação
..
dos
poderes,
a Constituicão
estabeleceu
garantias formais de controle
dessa atividade do Presidente que se resumem em quatro pontos principais:
"a)' convocação extraordinária
do Congresso Nacional, quando em recesso,
b)~mediata
apresentação
ao Congresso Nacional,pelo Executivo, da medida
provisória
por este editada, visando ã sua conversão em lei, c) perda de
efiqácia
."ex tunc" do ato não convertido em lei, e ,.d) possibilidade
de
controle
jurisdicional
de constitucionalidade
da medida provisória,
mediante
ex€rcício da jurisdição difusa,ou concentrada - esta já expressamente admitida pelo Supremo Tr~bunal Federal, em ~ecisão unânime proferida no julgamento da ADIN -37-3-DF (medida cautelar), de que foi relator o
eminente Min. Francisco Rezek ,(DJ, de 23;6~89)" ( Cf. ADIN 293-7/600, Me"Q_ig_a,.,Lim_il1.ar~..:pF:
~_~
E?;,6~7-'--ljj_ª-OJ~~_"JJ:l_~.,;~i~iS-a;:-~$...'
aS~~;:-;Q,<f.2.,~!E,e.~~d_~~:~s~i,<?-í
nal da constltuclonalldade
das MPs..~
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Segunda
questão: O que proclamam os acórdãos do STF sobre.a
sua
cOncepção sobre as chamadas "questões políticas"?
Esta questão vem sendo tratada oblíquamente. No acórdão chave sàbre as medidas provisórias há uma citação, sem comentários ou reparos,que
versa
sobre os limites políticos do STF. Discute-se aí sobre a constitucionalidade,
ou não, da reedição de MP não aprovada, porém não expressa~
mente
rejeitada pelo Congresso: "Ressalte-se que a Constituição é omissa
a este respeito. Donde se pode retirar a conclusão de que ela não proíbe
a renovação. Esta renovação, contudo, não deixa de traduzir um desafio ao
Congresso Nacional, que, podendo fazê-lo, não quis converter em lei a medida
provisória. Entretanto, aqui se põe um problema :r:·olítico,
não jurídico"
(ADIN
293-7/600, Medida Liminar, DF, 6.6.1990, citacão do jurista
Manoel
Gonçalves Ferreira Filho). Aí ocorreria uma situação que
consti--tuiria uma "questão política". Em contraste, ainda oitando o mesmo jurista, afirma o acórdão:"Já a hipótese de renovação de medida provisória expressamente
rejeitada pelo Congresso Nacional é intolerável.
Configuraria uma hipótese de crime de responsabilidade,
a de tolher o livre exercício do Poder Legislativo
(Constituição, arte 85,II). Mas este crime não
está
definido na lei especial que configura os crimes de responsabilidade, presentemente".
Este argumento, de estirpe liberal conservadora,
pouco esclarece
a posicão do STF, exceto'que, caso a caso, ela deverá
ser
cautelosa
-para
não comprometer o Tribunal em questões
nítidamente
de
conveniência
e valoração política - e, preferencialmente,
legalista.
Aliás,
as intervenções retificadoras
do STF ee r-Larn , segundo a hipótese
deste trabalho, baseadas em valores ou diretrizes constitucionais
expressas ou implícitas que pudessem legitimar políticamente
sua e.t.ue.cão
.
Neste sentido, o acór-dão chave do STF sobre reedicão de MPs c or-r-obo r-a com
essa
hipótese quando afirma: "A omissão do texto constitucional
-que nenhuma
disciplina jurídica explícita fixou sobre o tema emscitado na presente
Ação Direta- não deve impedir o intérprete, que tenha presentes as
diretrizes, os princípios e oS'valores consagrados na Constituição da República,
de extrair todas as possíveis consequencias
jurídico-políticas
que deles derivam e nele encontram pleno suporte" (ADIN 293, supra cit.).
Em
outro acórdão, o STF através do voto do Ministro Carlos Velloso, retnrna à tradicional noção de "questão política" que tem origem no
liberalismo
cosntitucional
norte-americano:
"Somente num caso o Judiciá~
rio não examina ato do Executivo ou.do Parlamento: se o ato é puramente
político? desde, entretanto~ que não seja violador de direito individual"
(ADIN 295-3, Medida Liminar, DF, 22.6.1990).
Em suma, a -posição regie:-I:,.cada
em acórdãos do STF sobre sua postura face as chamadas "questões políticas" permanece cautelosa e legalista, apesar de, em suas operações, a Corte ter agido com mais desenvoltura. :
Terceira
questão: Quais são as bases constitucionais
enunciadas
pelo STF par justificar a sua atuação com árbitro ou moderador
nas relações entre o Legislativo e o Executivo?
Em
primeiro
lugar,
cumpre destacar que o acórdão,sob
exnme,
afirma
repetidas vezes 6 papel do STF como freio institucional,
a exemplo. da passagem seguinte, sobre a ADIN contra a reedição de MPs
previamente
rejeitadas
pelo Congresso: "A questão suscitada neste processo
de
controle c0ncentrado de constitucionalidade
reveste-se da maior importância,
ao mesmo tempo em que assume contornos de gravidade, pois a omissão
existente' na
Carta Federal·- que nem proíbe nem autoriza a reedição
de
medidas
provisórias - atua, em face do seu elevado potencial de confli~...t.UDsidad.e
....-....
C.DJIlO .. ~ l.em~.l'1tp~.Jje_se$tabi.l
~z<9.dore _de conf...
rQnt;&_jurJdico- inst.itucional entre os Poderes -E:-:ecl,ttTvõ-eLeg'1s1a"trvo~
-~à"~·7ruÊrt·Ifl?56r·;·,·t·or-ís
mesmo,
o desempenho, pelo Supremo Tribunal Federal, de sua função
arbiefetiva
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tradora
dos conflitos entre os órgãos da soberania nacional e de seu papel de guardião eminente da ordem constitucional"
(ADIN 293, supra cit.).
Em segundo lugar, observe-se como o acórdão se refere a "princípios
estruturais do ordenamento
constitucional"
para justificar sua intervenção retificadora na longa transcrição seguirite:
"A preconizada
impossibilidade de reedição de medidas provisórias
não
convertidas em lei, porque rejeitadas quanto ao mérito
pelo
Congresso
Nacional, traduz efeito consequencial de dois postulados básicos
que constituem em nosso sistema jurídico, princípios estruturais
do
ordenamento
constitucional:
o. princípio da separação dos Poderes
e o
princípio do Estado Democrático de Direito.
Trata-se,
na
realidade, de dois princípios
subjacentes
à
própria
organização do Estado brasileiro e que r-epudí.ern -por
contrários···
aos valores políticos e jurídicos que os informam- todos os atos estatais
e comportamentos
institucionais
que objetivem afetar a prática, pelo Congresso
Nacional, da sua típica função orgânica -o exercício do Poder Legislativo.
Neste
expressivo momento histórico de nossa experiência social,
econômica
e político-institucional,
em que se processam
longa
e
apaixonadas
discussões em torno dos limites que devem,
necessariamente,
condicion~r
a atividade jurídica do·-Poner Executivo, torna-se
imperioso
reconhecer
- e assinalar- a importância da reflexão sobre o significado,
para
a vida das instituições e a prática das liberdades públicas, da supremacia da Constituição.
Sabemos
que a necessidade de impor limitações jurídicas
ao
exercício
do poder estatal e a exigência de preservar, em benefício
das
pessoas
e dos grupo"s sociais, o regime das liberdades publicas,
situamse, historicamente,
na gênese do processo de organização democrática
e
constitucional
do Estado.
Como
tive oportunidade de salientar em julgamento anterior,
o poder abs.oluto exercido pelo Estado, sem quaisquer restrições ou con·troles,
inviabiliza numa comunidade estatal concreta, a prática--aas efetivas liberdades e o exercício do~ direitos e garantias individuais e coletivos.
Por isso mesmo, a sujeição do poder estatal a regras
jurídicas
claramente
definidas e formalmente preestabelecidas
no instrumento constitucional revela-se consequencia necessária da técnica de racionalização
do poder, a qual visa, em última análise, por meio de sistemas
institucionalizados
de controle, impedir, no processo governamental,
o abuso de
poder.
Não basta,póis, como salienta o eminente Prof. José Eduardo
Faria
em obra monográfica versando sobre a questão do poder e da legitimidade,
apresentar, ogovernante -qualquer governante-, para justificar o
exercício
autorizado do poder, títulos de legitimidade, que se apOlem em
valores em nome dos quais o próprio poder é exercido (Poder e Legitimidade, Editora Perspectiva,
1978, p.114).
Mais
do que isso, é preciso respeitar, de modo incondicional~ os parâmetros de atuação delineados no texto constitucional,
que impõem
diretrizes e traçam esquemas normativos condicionadores
da própria
atuação governamental.
Uma
Constituição escrita não configura mera peça jurídica,
nem é simples estrutura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na vida dos Povos e das Nações. A ela se referiu Hugo Lafayette Black (Crença na Constituição, Forense, 1970, p. ·23,
trad.
de Luiz Carlos F. de Paula Xavier), que foi Juiz da Suprema
Corte
dos Estados
Unidos da América, como um documento da maior
importância,
sob cujo império protegem-se as liberdades -e-pr6écreve-::'sea--o-pre8ôM=-gó::.~
vernamental,
que deriva do abuso e da usurpação-de Pôder" (voto do Min.
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G.elso de Mello, relator da ADIN
293-7/600, supra, cit.)
-,'Prosseguindo
quanto
ao sistema constitucional
de limitações
ao
,poder estatal e a supremacia da Constituição, o acórdão refere-se ao Executivo da maneira seguinte:
G
"O exercício
çlas f'unc õe e executivas, pelo Pr-eeí.derrt.edaRepública,. sofre os rígidos condicionamentos
impostos pela ordem constitucional.
O extravazamento dos limites de sua atuação põe gravemente
em
causa
a supremacia formal e material, da Constituição e gera situação de
confli tuosidaàe
jurídico- insti tucional, na med í.da i.em que introduz
fator
de ruptura no equilíbrio entre os poderes do Estado.
O constituinte brasileiro, ao elaborar a Constituição 'que
nos
rege, mostrou-se atento e sensível ã experiêrieia..
histórica de outros
Povos e fez consagrar, na Carta Política que promulgou, fiel ã nossa pr'ópr í.a tradição constitucional,
um princípio cuja,:~,essencialidadeé marcante
no plano das relações instituciona~s entre os órgãos da soberania nacional.
.
.
Esse
princípio -o da separação dos poderes-, a que ê ,ínaito um sentido de fundamentalidade,
foi proclamado, na Constituição brasileira
de 1988, como ~m dos seus núcleos irreformáveis,
insuscetível de
alteração por via de emenda constitucional
(art. 60,parág. 4°, 111).
O sistema de "checks and balances", de freios e -dontràpe60S,
possibilita, pelo exercício d& controles interorgânicos
recíprocos,
a harmonia e a interdependência
entre os poderes do Estado, com o que se
preserva o regime das liberdades públicas e se mantém, no plano da~sociedade política, o equilíbrio institucional entre esses mesmos poderes.
As
recíprocas interferências dos poderes do Estado,
uns
nos outros, nas hipóteses constitucionalmente
autorizadas, não provocam a
-ruptura do sistema. Esta ocorrerá, no entanto, sempre
que qualquer
dos
Poderes -oExecutivo, exemplificadamenteexercer, com expansão desordenada,
atribuições
que lhe não são pr-ó pr La s , ou, então,
prejudicar,
por
atos
que refogem à ortodoxia constitucional,
o normal desempenho,
pelos
demais
Poderes do Estado, de funções que lhes são inerentes, como a prática, em plenitude, ~a atividade legislativa pelo Congresso Nacional.
O sistema
de garantias e limitações ao poder
estatal,
que a nossa Constituição proclama, pretende evitar que o exercício indiscriminado
dessa excepcional competência normativa do Presidente da República -a de editar medidas provisórias- se converta numa prática legisfe.rante
ordinária do Poder Executivo, anomalamente substitutiva dos procedimentos
comuns de formação de leis, instauráveis perante a instância do
Congresso Nacional" (ADIN 293-7/600, supra cit.).
Este
acórdão
que
f.ai acima, extensamente, ci t.ado é um marco
na
-afirmação do STF como freio institucional. Na discussão precedente a ADIN
293-7/600
.óerviu de estudo de caso para mostrar como
- vale dizer,
com
que argumentos jurídico-políticos
- o STF afirmou o seu papel como guardião da Constituição e moderador nos conflitos entre o Executivo e o Congresso.
Do ponto
de vista histórico, a decisão da ADIN 293-7/600
foi a
primeira
grande derrota do Governo Collor no STF, a menos de três
meses
de mandato
(6 de junho de 1990). Do ponto de vista prático,
a decisão
significou a suspensão liminar da MP 190, que repetia a MP 185, que havia
sido rejeitada pelo Congresso. Do ponto de vista político, a decisão marcou .o fim' da submissão institucional de dois Poderes:do Legislativo
(que
havia rejeitado a MP 185 e teve suas prerrogativas constitucionais
protegidas
pelo STF) e do Judiciário
(que decidiu, por unanimidade de votos,
pela declaração de inconstitucionalidade
da MP 190,que permitia a suspensão
das decisões da Justica do Trabalho que auto~izassem
reajustes supe-
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'riores aos
fixados pelo Plano Collor I). Do ponto de vista da política
economlca,
por fim, foi o início de um reaprendizaào para, os economistas
~ecnocratas:
tiveram
que, a I2artir, deste ponto levar em consideração"
com mais seriedade, fatores jurídicos em seu planejamento.
VII. Conclusão
A investigação preliminar que agora se conc Iu
deixa para o futuro
o exame sistemático e aprofundado da série de decísõef? do STF que cone;tituiram
marcos na consolidação
desta instituição como um efetivo Poder: de
Estado.
Dentre as decisões do STF que merecer~~m anãlise,mas que
transformariam este "paper" num livro, eê t ão as seguintes: 1. Acórdão de abril
de 1991 que afirma que o artigo constitucional
que limitou em 12 por cento ao ano a taxa de juros precisa de legislação complementar
paraser-'
cumprida; 2. Suspensão~de
liminar, em maio de 1991, que dava a.uma poupadora paulista o direito~de resgatar seus cruzados novos bloqueados; 3.Liminar concedida,em maio de 1990, para-proibir que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
fosse encaminhada ao Executivo sem ser votada pelo~~ongresso
Nacional; 4. Disponibilidade' para'servidores
públicos com.direito a salários integrais até o julgamento
do Decreto 99300 , em junho de 1990; 5.
Suspensão dos efeitos da Lei 8.177 que alterou a, forma de correçã~ da casa própria; 6.Inconstitucionalidade
do índice de correção do Impo~to
de
Renda,
em junho de 1991; 7. Inconstitucionalidade
da taxa rodoviária, em
junho
de 1991; 8. Cancelamento da nomeação do Procurador Antonio
Carlos
Roboredo para a Procuradoria-Geral
da Justiça do Trabalho; e 9. Concessão
de mais prazo para defesa do Presidente Collor,na Câmara dos Deputados,e
decisão
pelo voto qberto, como procedimento de votação para a admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados.
í

,

VIII. NOTAS
(1) "Compete
Constituição"

ao

Supremo

(2) Por exemplo, defender
teger as instituições.
(3) Em outras palavras,
leis e atos normativos.

Tribunal

Federal,

o território,
formas

precipuamente,

garantir

de controle

de

a

guarda

a independência

da

ou pro-

constitucionalidade

das

(4) A Constituição brasileira de 1988 é uma "constituição dirigente" porque pretende, além de organizar e limitar o poder, preordenar a atuaçao
governamental por meio de programas vinculantes, que podem eventualmente
ser e f etí.ve.do
e por imposição judicial. Ver a respeito: GOt1ES CANOTILHO,
J.J-.- Constituição-dirigente
e vinculação do legislador, Coimbra:Coimbra
Ed. 1982.
(5) Ver
a respeito a resenha bibliográfica
de Antônio Cláudio
Nunez,"O
poder judiciário no Brasil:tendências
e leituras" in O que se deve ler em
ciências sociais no· Brasil, ne 2, São Paulo:Cortez:ANPOCS,
1986-1987.
'Entre os sociólogos do Direito existe um interesse crescente em es-
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.tudos sobre a Administração
da Justiça. Ver, FARIA, José Eduardo - Justiça e Con f Lí.t.o
r. os juízes em face dos novos movimentos
sociais, São Paulo:
Editora
Revista dos Tribunaisr
1991; FARIA, José Eduardo -(organizador).
bireito e Justiça: a função social do Judiciário, São Paulo: Editora Atica, 1989.
Para
uma visão panorâmica da produção acadêmica dos sociólogos
do
Direito, ver: FARIA, José Eduardo e CAMPILONGO, Celso Fernandes, A Sociologia Jurídica no Brasil, Porto Alegre:Sergio Antonio Fabris Editor,1~91.
(6) Ver
a respeito: DAHL, Robert. A preface to ct'emocratic theory,
11th
impression, Chicago: The University of Chicago Fress, 1970, p. 105-119;
DAHL,
Robert.
Democracy
in the Uni ted States :."'promiseand
performance,
third
edition, chicago: Rand McNaily, 1976, p.218-242;
e DAHL,
Robert.
Democracy
and
its. critics,
New Haven, Yale
University
Press,
1989,
p.176-192.
(7) Sobre a chamada "itnpact analysis", ver a coletânea de artigos
vro
"The impact of Supreme court Decisions", edited by Theodor~L.
ker, New York: Oxford Unniversity Press, 1969.

do li}3ec-

(8) Ver, por exemplo, o mandado de segurança coletivo (e.r t . 5°, IXX), as
ações
coletivas
propoetas por eindicatos (art. 8°, 111) e a açãer~ civil
pública para a proteção de interesses difusos e coletivos Carta 129, 111,
parág. 1 ).
'(9)
"Por
"leis" hão de entender-se todas as espeCles previstae no art.
leis
.59: emendas
à constituição,
leis complementares,
leis ordinárias,
delegadas,
medidas provisórias,
decretos-legislativos
e resoluções"
TEMER,
Michel-Elementos
de Direito Constitucional,
5a. ed. ,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1989, p: 48.
10)
"Por
ato normativo, entende-se: a) decretos
do Poder
Execut.Lvo.:
b)normas
regimentais
dos 'I'rí.bune í.e federais e estaduais e suas
resoluções". TEMER, supra, p.49.
(11) CF, art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade:1- o Presidente
da República;
11- a Mesa do Senado Federal;
111- a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV- a Mesa da Assembléiá Legislativa;
V- o Governador de Estado;
VI- o Procurador-Geral
da República;
VII- o Conselho federal da Ordem dos advogados do Brasil;
VIII- partido político com representação no Congresso Nacional;
lX- confederação
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
(12) CF,
art. 5 , LXXI- conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a
falta
de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais
e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania.
(13) Cf. GALLOTT1, Luiz Octavio- "A prática da competência
do
Supr'emo
Tribunal
Federal na Constituição
de 1988" in Revista de Direito Administrativo, n 183, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, jan.març. 1991,
p.5.
(14) Idem, p.

5.
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-{15) Idem,

p,5.

.(16) Ver: Gazeta Hercantil,
vez mais cautelosos").

25.6.1992,

p. 1 e 8 ("Ministros
.'
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